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Ordem do Dia De acordo com a carta convocatória de 01/06/2020. 

identificação de presenças/exposição dos temas de pauta/ deliberações 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizou-se sessão 1 

ordinária do Conselho Universitário por videoconferência na Plataforma “Conferência Web”, sob 2 

a presidência  da Reitora, Lucia Campos Pellanda, e coordenação dos trabalhos pela Vice-Reitora, 3 

Jenifer Saffi, e a Secretária dos Conselhos Superiores, Miriam Bortolaci. Estiveram presentes os 4 

seguintes conselheiros titulares: Adriana Seixas, Ana Amelia Antunes Lima, Ana Boff de Godoy, 5 

Ana Claudia Souza Vazquez, Ana Paula Scheffer Schell Da Silva, Andréia Carolina Duarte Duprat, 6 

Barbara Cristina de Azevedo Lima, Caren Luciane Bernardi, Carine Raquel Blatt, Catarina 7 

Gottschall, Cheila Mineia Daniel de Paula, Clarissa de Antoni, Cristiane Valle Tovo, 8 

Daniela Cardoso Tietzmann, Daniela Levandowski, Debora Fernandes Coelho, Eliane Dallegrave, 9 

Elizandra Braganhol ,Evandro de Assunção dos Santos, Fabiana de Oliveira, Francisco 10 

ScornavaccaGraciele Fernanda da Costa Linch, Helena Schirmer,  Isabela Beraldi Esperandio, 11 

Josenel Maria Barcelos Marçal, Julia  Fernanda Semmelmann Pereira Lima, Juliana Trevisan da 12 

Rocha, Leticia Birk, Leticia Pacheco Ribas, Liane Nanci Rotta, Liliane Diefenthaeler Herter, Luana 13 

Duarte Teles, Luciana Suarez Grzybowski, Luciano Costa Blomberg, Luis  Felipe dos Santos de 14 

Castro, Magno Carvalho de Oliveira, Marcelo Garrido dos Santos, Marcelo Menna Barreto 15 

Schwarcke, Marcia Giovenardi, Margaret Weidenbach Gerbase, Maria Claudia Schardosim Cotta 16 

de Souza, Marina Helena Dias da Costa, Michel Pereira Oliveira, Michele Silveira da Silva, Paulo 17 

Ricardo Gazzola Zen, Pedro Roosevelt Torres Romão, Priscilla de Souza Nogueira, Raphael Maciel 18 

da Silva Caballero, Ricardo Morschbacher, Simone Schneider Amaral, Vinicius Lunkes Cezar e 19 

Zilena Casale Tomazeli. Estiveram presentes os seguintes conselheiros suplentes: Evelise Fraga 20 

de Souza Santos, Gisele Branchini, Monica de Oliveira e Tiago Franco de Oliveira. Não 21 

compareceram os seguintes conselheiros titulares ou seus suplentes: Adriana Maisonnave 22 

Raffone, Ana Maris Carlesso, Bruno Manfredini Baroni, Carolina Augusta Silva dos Santos, 23 

Cristiane Oliveira Rodrigues, Eduardo José Centeno de Castro , Leandro Mateus Silva de Souza, 24 

Patrick Marcondes Leão de Souza, Sérgio Luís Amantéa, Silvio César Cazella  e Simone Travi 25 

Canabarro. Estiveram presentes, como convidados, os seguintes servidores técnicos: Roberto 26 

Rosa e Isadora Santos. Conforme registros, estiveram presentes na sala os seguintes membros 27 

da comunidade: Ana  Cristina Borba da Cunha, Andreus Hübner Matos, Gabriela Peretti Wagner, 28 

Helena Barros (suplente no Consun) e Juliana Silva Herbert. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata 29 

da sessão ordinária de 07/05/2020. A Profa. Jenifer Saffi solicitou adequação do texto da sua 30 

fala no item 7.10, para constar com a seguinte redação: “7.10 A Profa. Jenifer Saffi destacou a 31 

classificação da UFCSPA no ranking de impacto social da publicação Times Higher Education. 32 
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Informou que o resultado foi publicado em 22 de abril, e que, diferente dos demais rankings 33 

internacionais, este valoriza o impacto da instituição na comunidade local e internacional. Esse 34 

ranking contempla ações voltadas aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Também 35 

estão sendo preparadas respostas para um novo formulário recebido do Times Higher Education 36 

sobre as ações da universidade em relação ao Covid 19.” A conselheira suplente Aline Barp de 37 

Souza esteve presente à sessão, mas não assinou a lista de presenças. Sem outras manifestações 38 

prévias ou expressas nesta sessão, a ata foi aprovada. 2. Recomposição das Câmaras do 39 

CONSUN. A senhora Presidente informou que o mandato dos membros das Câmaras do CONSUN 40 

se encerrará no próximo dia 6 e que existe possibilidade de recondução dos atuais integrantes. 41 

Os conselheiros Paulo Zen e Cristiane Oliveira se manifestaram informando que não poderiam 42 

exercer novo mandato na Câmara de Legislação e Normas. Os conselheiros indicaram os 43 

docentes Claudia Libânio e Alberto Rasia Filho, os quais foram consultados. A docente Cláudia 44 

Libânio aceitou a indicação e o docente Alberto Rasia Filho informou que não haveria 45 

possibilidade. As câmaras foram recompostas com os seguintes integrantes: Câmara de 46 

Planejamento, Orçamento e Gestão (CPOG): Maria Cláudia Schardosim Cotta de Souza, Marcelo 47 

Menna Barreto Schwancke, Elizandra Braganhol, Michel Pereira de Oliveira e Mirian Tatiane 48 

Hausmann; Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): Francisco Scornavacca, Caren 49 

Luciane Bernardi, Eliane Dallegrave, Ana Maris Carlesso e Luís Felipe dos Santos de Castro; 50 

Câmara de Legislação e Normas (CLN): renova-se o mandato de Marla Nasciso Godoi Biajoli, 51 

Evandro de Assunção dos Santos e Vitória de Oliveira Ximendes. Inclui-se como membro Cláudia 52 

de Souza Libânio. Resolução nº 15/2020/CONSUN. 3. Assuntos gerais. Relatos sobre a situação 53 

externa (tema aberto à Comunidade Interna). A senhora Presidente apresentou os dados do 54 

sistema de “distanciamento controlado” proposto pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 55 

disponíveis no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br, e esclareceu a aplicação do modelo de 56 

bandeiras de criticidade de acordo com a disseminação do coranovírus Covid 19. A seguir, 57 

demonstrou a proposta do Estado para o retorno das atividades da área de educação, 58 

dependente da superação de diferentes etapas, e que, por ora, mantêm-se priorizados o acesso 59 

remoto e o aprendizado em casa. Destacou os protocolos gerais e específicos, e que existe um 60 

cronograma de retomada das atividades distribuído em etapas, cuja aquela estabelecida para o 61 

ensino superior compreende atividades práticas de ensino essenciais para a conclusão do curso, 62 

pesquisa, estágio curricular obrigatório e atividades em laboratórios de universidades, pós-63 

graduação e ensino técnico subsequente; com definição de responsável técnico pelas medidas 64 

de prevenção (COE-Escolar); plano de contingência para instituições com mais de 100 pessoas; 65 

respeito ao teto de ocupação das salas e dos ambientes (1 pessoa por 4m2, mínimo); e como se 66 

daria o teto de ocupação das salas nas diferentes situações (bandeiras amarela, laranja, vermelha 67 

e preta). Salientou que o Decreto municipal nº 20.593, publicado em 29 de maio, prorrogou o 68 

estado de calamidade pública por trinta dias. Apresentou o painel coronavírus RS com a situação 69 

atual de casos existentes no Estado, dados nacionais no contexto mundial, dados comparativos 70 

nacionais, estaduais e municipais, com destaque para o crescimento dos diferentes resultados 71 

estatísticos de disseminação do vírus.  Na sequência, informou que a UFCSPA já realizou mais de 72 

100 ações no combate à pandemia, e discorreu sobre as principais: aplicação de pesquisa na 73 

comunidade interna com o objetivo de conhecer a saúde pessoal e familiar dos agentes internos, 74 

bem como sobre os recursos disponíveis para as atividades remotas, a qual teve participação de 75 

cerca de 60% dos servidores, 95% dos alunos de graduação e 25% dos alunos pós-graduação; 76 

dentre outros dados estatísticos relacionados à pandemia. Com relação à existência de recursos 77 

pessoais para acesso à internet, 97% dos participantes possuem recursos próprios e 38% 78 

compartilham com outros membros da esfera pessoal ou familiar. Na área de pesquisa, destacou 79 

18 projetos, 7 dos quais em colaboração com outras instituições. Salientou que há editais de 80 
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fomento à pesquisa e de internacionalização abertos à participação. Sobre a abertura dos 81 

laboratórios de pesquisa, informou que na fase 1, foram abertos laboratórios com pesquisas 82 

relacionadas ao Covid 19 no dia 20 de maio; na fase 2, para os laboratórios multiusuários e com 83 

pesquisas com prazos próximos de término, a data de abertura está em planejamento; e para a 84 

fase 3 as análises estão em andamento. Na área de pós-graduação, informou que foram feitas 23 85 

defesas durante a pandemia e outras 35 estão programadas para o mês de junho. Foi criado um 86 

fluxo para disciplinas em EaD com 18 disciplinas facultativas; houve a retomada da realização de 87 

seminários em formato virtual; bem como a prorrogação de prazos e de bolsas para os alunos 88 

por 3 meses. Destacou as atividades de testagem para SARS-CoV2 da área de Biologia Molecular 89 

e bolsas recebidas para projetos sobre o Covid 19 (2 de doutorado e 5 de mestrado). Informou 90 

sobre o trabalho que tem sido realizado pelas Coordenações, Departamentos e demais 91 

envolvidos para o planejamento das atividades remoto na área de ensino, citando os diferentes 92 

Webinars ocorridos desde o mês de maio. Na sequência, comentou amplamente a campanha 93 

“Juntos Podemos Mais 2020”, que tem por objetivo arrecadar donativos de artigos de vestuário, 94 

higiene, limpeza, alimentação, com sistema de busca e entrega, a qual já beneficiou 200 famílias 95 

vulneráveis da comunidade. Todas as ações desenvolvidas encontram-se divulgadas na página 96 

institucional, tais como a produção de máscaras descartáveis, álcool-gel, e a campanha de 97 

arrecadação de recursos para ações de enfrentamento ao Covid 19. Ressaltou que a Progesp 98 

efetuou a criação de um grupo de acolhimento aos servidores quanto aos desafios da 99 

quarentena, além de outras ações institucionais realizadas em parceria com a ISCMPA, ou sob a 100 

coordenação do NAP e Proext. Além disso, destacou as atividades essenciais realizadas pela 101 

Proad e pela Proplan durante o período de enfrentamento. Foram comentadas questões 102 

abordadas pelos participantes acerca do planejamento de aulas em EaD, previsão de retorno com 103 

cautelas às atividades presenciais, previsão do cronograma de recuperação de aulas: o Prof. 104 

Pedro Romão informou que a farmacêutica formada, Paula Coelho Teixeira, foi aprovada na 105 

seleção de mestrado do PPGCS, bolsa emergencial COVID. A Profa. Julia Lima informou que 106 

tiveram 3 bolsistas do mestrado e 1 do doutorado aprovados com  bolsas Covid. A Profa. Liane 107 

Rotta informou que há um projeto sendo realizado no município de Esteio com a testagem da 108 

população; que tiveram o investimento de R$ 400 mil pela prefeitura de Esteio (testagem 109 

populacional) e mais R$ 67 mil pela Dupont para compra de reagentes na parte de pesquisa 110 

vinculada ao projeto. A senhora Presidente informou que também existe projeto em parceria 111 

com a Prefeitura de Capão. A Profa. Simone Amaral informou que foi recebida doação de uma 112 

impressora 3D da Adufrgs. A Profa. Carine Blatt registrou o curso “Ciência e Covid: análise crítica 113 

da evidência”, tema que tem sido de muita importância nesta pandemia. A senhora Presidente 114 

destacou que o curso foi um sucesso. A conselheira Bárbara Lima registrou que a GDNEB 115 

agradece pelas ações no Município e, principalmente, dentro do DDA. A senhora Presidente 116 

agradeceu e informou que existem ações em parceria com a Prefeitura também em telesaúde. A 117 

Profa. Ana Vazquez informou que os voluntários da Progesp, em psicologia, estão ligando para 118 

os servidores e estagiários administrativos para saber como estão e, se quiserem, disponibilizar 119 

atendimento psicológico online. A Profa. Carine Blatt sugeriu que os servidores sejam informados 120 

por e-mail sobre possíveis contatos.  A Profa. Daniela Tietzmann informou que o PET da UFCSPA 121 

também tem um projeto de telemonitoramento de sintomáticos respiratórios em isolamento 122 

domiciliar no  DDA, com a SMS de Porto Alegre. Bárbara Lima ressaltou que o telemonitoramento 123 

tem sido fundamental junto às equipes. A senhora Presidente que todas as possíveis ações de 124 

acolhimento foram feitas. Com a palavra, a técnica Andréia Duprat parabenizou os colegas que 125 

aderiram às ações. Sugeriu que seja ouvida a opinião das categorias sobre o planejamento do 126 

retorno, com pesquisa aos setores afim de que as chefias se apropriem da situação dos seu 127 

pessoal. Gostaria que as categorias pudessem participar dos debates sobre o retorno das 128 
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atividades. A senhora Presidente ressaltou que em reunião do COE foi sugerido que fosse feito 129 

monitoramento nos setores. Ressaltou que existem subgrupos de discussão descentralizada para 130 

atender essa demanda. A Profa. Clarissa de Antoni indagou se, com os dados coletados na 131 

pesquisa que aponta um número elevado de pessoas com acesso à internet,  haverá um 132 

direcionamento para o retorno em Ead.  A senhora Presidente disse que é uma questão 133 

complexa, que após avaliação será discutida na próxima sessão do Consepe. A ideia é de que 134 

todos possam fazer as atividades, mas sem que ninguém fique para trás. Destacou que o retorno 135 

à normalidade nesse ano parece improvável neste momento. A Profa. Ana de Godoy informou 136 

que o PLA está na terceira semana de aulas síncronas em conversação em italiano, francês e 137 

espanhol, com retorno positivo dos participantes; que tiveram lotação esgotada e repetirão o 138 

curso. O tema foi elogiado pela Profa. Jenifer Saffi. A senhora Presidente disse que em reunião 139 

das universidades do sul, a UFPEL está testando um calendário alternativo. No caso da UFCSPA 140 

seria como dobrar a carga horária dos professores. A Profa. Julia Lima disse que universidades 141 

particulares estão atuando nessa forma. A senhora Presidente salientou que o tema precisa ser 142 

estudado. A Profa. Jenifer Saffi reiterou a necessidade de discussão do tema. Com a palavra, a  143 

Profa. Ana de Godoy reforçou que se trata de um projeto piloto do PLA, para testar os 144 

mecanismos síncronos, feito através do Google Meet, o qual tem sido um sucesso. Se preocupam 145 

com a evasão dos alunos com a falta de atividades. Sugeriram oferecer disciplinas eletivas aos 146 

estudantes que tem acesso e optem por fazer. A oferta se daria com a adesão dos professores. 147 

A senhora Presidente informou que em relação ao acesso a pesquisa provavelmente será feita 148 

por turma. Informou que o tema precisa ser pensado porque ninguém poderá ser excluído.  A 149 

Profa. Julia Pereira Lima opinou que seria necessário evoluir no como fazer para minimizar os 150 

problemas. Sugeriu, por exemplo, que houvesse revezamento de atividade presenciais e não 151 

presenciais. A técnica Andréia Duprat questionou se o calendário acadêmico suspenso poderia 152 

afetar ainda mais os repasses do governo para a universidade. A senhora Presidente destacou 153 

que em princípio o valor seria igual ao de 2020. Existe uma pressão para que as universidades 154 

retomem alguma atividade. O tema está sendo tratado em conjunto com as demais 155 

universidades. A Profa. Margaret Gerbase indagou se poderiam utilizar os dados da enquete para 156 

discussão com os NDEs. A Profa. Monica Oliveira, representando a Prograd, informou que estão 157 

reunindo todos os elementos para montar os cenários de retorno para apresentar à comunidade. 158 

A Profa. Simone Amaral indagou se seria aberto período para ajuste de matrículas. A Profa. 159 

Mônica Oliveira informou que o assunto foi sugerido em uma reunião de coordenação/NDEs com 160 

a Prograd e foi dito que seria algo a considerar. A Profa. Helena Barros sugeriu uma campanha 161 

de solidariedade para arrecadar fundos e equipamentos para dar acesso à internet aqueles que 162 

precisam. A Profa. Débora Coelho informou que a campanha está sendo avaliada.. A Profa. 163 

Helena Barros sugeriu que os professores poderiam ser perguntados se querem oferecer a 164 

disciplina para os alunos que venham a se inscrever. Com isto, os alunos que quiserem/puderem 165 

recomeçariam algumas disciplinas. A Profa. Luciana Suarez comentou que em algumas escolas 166 

da rede pública, os alunos sem acesso à interne retiram material para estudar. A Profa. Simone 167 

Amaral questionou como seria feito o cômputo de carga horária docente nesse período. A Profa. 168 

Ana Vazquez informou que a Progesp está estudando junto com a CPPD o modo mais seguro para 169 

caracterizar o exercício efetivo nesse período e que, posteriormente, será informado às chefias 170 

de departamento para orientação aos docentes. A Profa. Josenel Marçal comentou que o Curso 171 

de Medicina da UFRGS iniciará aulas em EaD, assim como faculdades particulares que 172 

mantiveram calendário e com atividades valendo nota. A Profa. Simone Amaral questionou se 173 

haverá alguma normatização e flexibilização para este período. A discente Marina Helena da 174 

Costa manifestou que seria importante considerar também que essas sugestões aumentariam o 175 

fluxo nos transportes públicos, e que o distanciamento social têm sido difícil para quem os utiliza. 176 
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A Profa. Graciele Linch opinou que também muitos docentes que se encontram nos grupos de 177 

risco terão dificuldades para retornar. A Profa. Carine Blatt opinou que seria importante lembrar 178 

aos voluntários que esses não possuem o seguro que é garantido aos alunos em estágio 179 

obrigatório. A Profa. Simone Amaral ressaltou a importância do ajuste de matrículas. A senhora 180 

Presidente informou que essa questão preocupa bastante e gestão e é importante para o retorno 181 

presencial, pois há muita circulação de alunos. Com a palavra, o conselheiro Michel de Oliveira 182 

informou que a previsão é de que o orçamento será o mesmo deste ano. Pode ocorrer um corte 183 

linear e estão sendo tomadas medidas para a execução orçamentária. A Profa. Monica de Oliveira 184 

comentou que as sugestões são boas e que estão trabalhando com esses cenários. A Profa. Ana 185 

de Godoy informou que o Laboratório de Análises Narrativas está realizando pesquisa com 186 

profissionais da saúde. Solicitou a participação de todos na resposta ao questionário. A Profa. 187 

Luciana Suarez questionou se as coordenações poderiam receber os resultados da enquete 188 

pertinentes aos seus alunos. O Prof. Luciano Blomberg questionou se o uso da nomenclatura EaD 189 

seria a mais adequada para as atividades que estão se propondo a realizar. Que têm discutido 190 

este ponto no departamento e alguns cursos. Acredita que o termo adequado seria atividades 191 

remotas ou não presenciais, pois EaD normalmente pressupõe uma série de premissas 192 

relacionadas à utilização de tutorias e condições de infraestrutura para os envolvidos no 193 

processo, que aparentemente não é o caso da UFCSPA. A senhora Presidente comentou que os 194 

especialistas em EaD informaram que seria possível a aplicação deste termo. Que seria 195 

importante fazer o melhor possível. Inclusive, a legislação existente sobre o termo seria um bom 196 

argumento para a aplicação de carga horária. O tema será discutido no Consepe. A Profa. Julia 197 

Pereira Lima sugeriu ensino à distância emergencial. A Profa. Simone Amaral se manifestou a 198 

favor do EaD, deixando-se claro que estaria ocorrendo em período de exceção. Questionou, 199 

também, quando seria feito o retorno de pagamento de insalubridade; seria de modo automático 200 

ou por requisição. A Profa. Ana Vazquez informou o processo será feito na retomada, que 201 

verificará sobre a necessidade de novo laudo para o MEC; que, em princípio, seria um 202 

procedimento interno da Progesp. A senhora Presidente destacou que a argumentação 203 

apresentada ao MEC foi comentada na última sessão. Com a palavra, a  Profa. Ana Vasquez 204 

esclareceu que a portaria 06 procurou gestionar o tema de forma a conter o menor impacto. 205 

Quando forem retomadas as atividades o tema será revisto. O Prof. Luciano Blomberg solicitou 206 

informação sobre a adesão docente aos Webinars e se haveria um entendimento da gestão da 207 

universidade de que seus docentes estariam capacitados. Com a palavra, a Profa. Monica Oliveira 208 

comentou que são feitos 3 encontros semanais com  média de 300 participantes e a participação 209 

ativa tem sido boa. O material tem sido disponibilizado no site. Não é uma formação ampla, mas 210 

estão sendo discutidos pontos estruturantes e estudo da legislação que resguarda o EaD. Todo 211 

esse trabalho está alinhado com o PPI e planos pedagógicos de cada curso. Pretendem chegar ao 212 

final deste período de Ead e iniciar nova fase de capacitação e retomada consistente com 213 

qualidade de ensino. A presidente esclareceu que os Webinars são seminários para os docentes. 214 

A Profa. Carine Blatt destacou que a formação para o EaD está sendo muito importante. A Profa. 215 

Graciele Linch opinou que o Webinar está muito bom, assim como o uso do Google Suite. A Profa. 216 

Débora Coelho solicitou a todos que divulguem em suas redes a campanha “Juntos Podemos 217 

Mais”, pois as demandas da comunidade têm aumentado. A Profa. Julia Pereira Lima questionou 218 

se os professores que estão atuando com doutorandos e residentes, presencialmente no 219 

Hospital, necessitam cancelar férias programadas. A senhora Presidente esclareceu que será 220 

avisado com antecedência quando houver data prevista para retorno das atividades. Algumas 221 

atividades foram liberadas no programa do Estado, e estão sendo liberadas como formaturas e 222 

ações de voluntariado. Ninguém poderá ser obrigado a retornar. Comentou que o retorno 223 

dependerá da evolução da pandemia. A Profa. Jenifer Safi informou que o NEAD está à disposição 224 
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para esclarecimentos sobre EaD. A Profa. Ana Vazquez informou que os pedidos de alteração de 225 

férias deverão ser encaminhados ao DAP e que se deve respeitar as disposições da IN 28, que 226 

veda alteração de férias, as quais depois de solicitadas não poderão ser alteradas, exceto se o 227 

servidor estiver na linha de frente. Se estiverem do prazo, os ajustes deverão ser feitos via 228 

SIGEPE, caso contrário por meio do SEI. Informou, também, que seria possível solicitar férias 229 

nesse período. Destacou que quem possui férias para marcar precisa fazer de forma programada, 230 

para que não perca o direito. Após a pandemia poderão ser remarcadas. A senhora Presidente 231 

reforçou os esclarecimentos prestados. Com a palavra, a Profa. Ana de Godoy disse que em 232 

outras instituições tem sido acatada o cancelamento de férias e alterações mediante 233 

argumentação. Encaminhou pedido de um docente com respaldo da argumentação fornecida 234 

pela Adufrgs. Recebido questionamento, a senhora Presidente informou que não é possível o 235 

fornecimento de apoio jurídico para que os alunos possam tratar com empresas contratadas para 236 

formaturas, mas que poderá ser fornecida documentação pertinente. Com a palavra, a Profa. 237 

Ana Vasquez informou que fará comunicados por e-mail sobre as férias.  A conselheira Evelise 238 

Fraga informou que entre os dias 8 e 19 de junho a UFCSPA participará da "4º Semana Nacional 239 

de Arquivos: Empoderando a Sociedade do Conhecimento" oferecendo palestras e oficinas. As 240 

atividades serão realizadas de forma virtual, com transmissão pelo canal da UFCSPA no Youtube 241 

e alguns cursos (Curso Básico do SEI, no dia 15, Curso sobre Gestão de Documentos e o Impacto 242 

na disponibilidade dos documentos, dia 18, e o Curso de Produção de Documentos no SEI, dia 243 

19) serão ofertados apenas para servidores docentes e técnicos-administrativos da UFCSPA. Os 244 

links para inscrições estão disponíveis no site da universidade. Prestou um agradecimento 245 

especial à arquivista Graziella Cé por colocar a UFCSPA neste cenário. Sem outros assuntos a 246 

tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a sessão 247 

às dezesseis horas e vinte minutos. Para constar, eu, Miriam Bortolaci, Secretária dos Conselhos 248 

Superiores, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos Conselheiros, será assinada pela 249 

senhora Presidente desta sessão e por mim. 250 
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